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Řád celoživotního vzdělávání 

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
 

 

Akademický senát Katolické teologické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 

písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 

usnesl na tomto Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty jako jejím 

vnitřním předpisu: 

 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tento řád upravuje v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy 

v Praze (dále jen „univerzita“) bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Katolické 

teologické fakultě (dále jen „fakulta“). 

 

2. Formou programů celoživotního vzdělávání nabízí fakulta v souladu s posláním a činností 

fakulty (čl. 2 statutu fakulty) takové druhy vzdělání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo 

rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků. Význačné místo zde mají 

programy poskytující “trvalou formaci” služebníkům církve, zejména jáhnům, kněžím 

a biskupům
1
.  

 

3. Definice programů celoživotního vzdělávání, přijímání uchazečů, ukončení studia, úplatu 

a další podrobnosti stanoví Řád celoživotního vzdělávání univerzity. 

 

4. Fakulta, případně fakulta spolu s podílem jiné fakulty nebo další součástí univerzity, 

uskutečňuje celoživotní vzdělávání v programech, které vyhlašuje děkan fakulty. Informace 

o programu musí být v dostatečném předstihu vhodnou formou zveřejněny. 

 

5. Fakulta sdělí rektorátu podrobnosti o programu před jeho uskutečňováním. 

 

6. Vztahy při poskytování celoživotního vzdělávání jsou založeny na smlouvě
2
. 

 

 

Čl. 2 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento vnitřní předpis je vyhotoven v českém znění a v latinském překladu. 

 

2. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 23. června 2010 a 

                                                           
1
 Sapientia christiana, čl. 3 § 2 

2
 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.
3
  

 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti.  

 

 

ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

děkan KTF UK 

 

___________________________ 

Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne …………………….. 

                                                           
3
 § 33 odst. 4 zákona o vysokých školách. 


